«2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша
САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ
Р/с
№
1
1.

Құрылымдық
бөлігі

2
Жобаның 1-бабы

Жобаның редакциясы
3
1-бап. 2022 – 2024
жылдарға
арналған
республикалық бюджет
тиісінше осы Заңға 1, 2
және 3-қосымшаларға
сәйкес, оның ішінде
2022 жылға мынадай
көлемдерде бекiтiлсiн:
кiрiстер – 12 847 876
291 мың теңге, оның
iшiнде:
салықтық
түсiмдер
бойынша – 8 919 134
985 мың теңге;
салықтық
емес
түсiмдер бойынша –
286 053 324 мың теңге;
негiзгi
капиталды
сатудан
түсетiн
түсiмдер бойынша – 2
251 000 мың теңге;
трансферттер
түсiмдерi бойынша – 3

Ұсынылып отырған
өзгерістің немесе
толықтырудың
редакциясы
4
Мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1-бап. 2022 – 2024
жылдарға
арналған
республикалық
бюджет
тиісінше осы Заңға 1, 2
жəне
3-қосымшаларға
сəйкес, оның ішінде 2022
жылға мынадай көлемдерде
бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 12 848 883
758 мың теңге, оның
iшiнде:
салықтық
түсiмдер
бойынша – 8 919 134 985
мың теңге;
салықтық емес түсiмдер
бойынша – 286 053 324 мың
теңге;
негiзгi
капиталды
сатудан түсетiн түсiмдер
бойынша – 2 251 000 мың
теңге;

Өзгерістің немесе толықтырудың
авторы және оның негіздемесі
5
Қаржы және бюджет комитеті
«Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне жер
қатынастарын дамыту мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан Республикасының 2021
жылғы 30 маусымдағы № 59-VII
Заңына сәйкес жердің пайдаланылуы
мен қорғалуын мемлекеттік бақылау
функцияларын жергілікті атқарушы
органдардан жерді пайдалану мен
қорғауды бақылау жөніндегі орталық
уәкілетті органның ведомствосына
қайтару бөлігінде өзгерістер енгізілді
және
осыған
байланысты
трансферттердің
түсімдері
және
тиісінше
бюджет
шығындары
ұлғайтылды.
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына

Бас комитеттің
шешімі. Негіздеме
(қабылданбаған
жағдайда)
6
Қабылданды

640 436 982 мың
теңге;
2) шығындар – 15 643
013 797 мың теңге;
3) таза бюджеттiк
кредиттеу – 107 772
068 мың теңге, оның
iшiнде:
бюджеттiк кредиттер
– 265 173 987 мың
теңге;
бюджеттiк
кредиттердi өтеу – 157
401 919 мың теңге;
4)
қаржы
активтерiмен
жасалатын
операциялар бойынша
сальдо
– 2 999 943 мың
теңге, оның iшiнде:
қаржы
активтерiн
сатып алу – 2 999 943
мың теңге;
5)
бюджет
тапшылығы – -2 905
909 517 мың теңге
немесе елдiң жалпы
iшкi
өнiмінің
3,3
пайызы;
6)
бюджеттің
мұнайға қатысты емес
тапшылығы – -7 043

трансферттер түсiмдерi
бойынша – 3 641 444 449
мың теңге;
2) шығындар – 15 645
363 360 мың теңге;
3)
таза
бюджеттiк
кредиттеу – 106 429 972
мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер –
263 831 891 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi
өтеу – 157 401 919 мың
теңге;
4) қаржы активтерiмен
жасалатын
операциялар
бойынша сальдо
– 2 999 943 мың теңге,
оның iшiнде:
қаржы активтерiн сатып
алу – 2 999 943 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы –
-2 905 909 517 мың теңге
немесе елдiң жалпы iшкi
өнiмінің 3,3 пайызы;
6) бюджеттің мұнайға
қатысты емес тапшылығы –
-7 043 674 017 мың теңге
немесе елдiң жалпы iшкi
өнiмінің 8,1 пайызы;
7) бюджет тапшылығын
қаржыландыру – 2 905 909
517 мың теңге.»;
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Жолдауына сәйкес
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
бастамаларына арналған резервтің
қаражаты азаматтық қызметшілердің
жекелеген санаттарына жалақыны
орта есеппен 20%-ға көтеруге қайта
бөлінді.
Бұдан
басқа,
Мемлекет
басшысының
жекелеген
тапсырмаларын
және
осы
заң
жобасына
түзетулерді
шешуге
Қазақстан Республикасы Үкіметі
резервінің қаражаты қайта бөлінді.
Осыған байланысты 2022 – 2024
жылдарға арналған республикалық
бюджет
туралы
заң
жобасын
қабылданған
түзетулерге
сәйкес
келтіру қажет.

674 017 мың теңге
немесе елдiң жалпы
iшкi
өнiмінің
8,1
пайызы;
7)
бюджет
тапшылығын
қаржыландыру – 2 905
909 517 мың теңге.
2.

Жобаның 6-бабы

6-бап. 2022 жылға
арналған
республикалық
бюджетте облыстық
бюджеттерден,
республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
астананың
бюджеттерінен
трансферттердің
түсімдері 200 000 000
мың теңге сомасында
көзделсін.
Облыстық
бюджеттерден,
республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
астананың
бюджеттерінен
трансферттердің
түсімдерін
бөлу
Қазақстан

Жобаның 6-бабы мынадай
редакцияда жазылсын:
«6-бап.
2022
жылға
арналған республикалық
бюджетте
облыстық
бюджеттерден,
республикалық маңызы
бар
қалалардың,
астананың бюджеттерінен
трансферттердің түсімдері
201 007 467 мың теңге
сомасында көзделсін.
Облыстық
бюджеттерден,
республикалық маңызы
бар
қалалардың,
астананың бюджеттерінен
трансферттердің
түсімдерін бөлу Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
шешімімен айқындалады.
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Депутат
А.Бердалин
2022
жылға
арналған
республикалық
бюджетте
жерді
пайдалану мен қорғауды мемлекеттік
бақылау функцияларын жергілікті
атқарушы
органдардан
орталық
уәкілетті
органның
аумақтық
бөлімшелерін құра отырып, оның
ведомствосына қайтаруға байланысты
облыстық
бюджеттерден,
республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
астананың
бюджеттерінен 1 007 467 мың теңге
сомасында трансферттердің түсімдері
көзделсін.
«Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне жер
қатынастарын дамыту мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан Республикасының 2021
жылғы 30 маусымдағы № 59-VII

Қабылданды

3.

Жобаның 9-бабы

Республикасы
Үкіметінің шешімімен
айқындалады.

Заңына сәйкес жердің пайдаланылуы
мен қорғалуын мемлекеттік бақылау
функцияларын жергілікті атқарушы
органдардан жерді пайдалану мен
қорғауды бақылау жөніндегі орталық
уәкілетті органның ведомствосына
қайтару бөлігінде өзгерістер енгізілді.

9-бап. 2022 жылғы 1
қаңтардан бастап:
1) жалақының ең
төмен мөлшерi – 42 500
теңге;
2)
мемлекеттік
базалық
зейнетақы
төлемінің ең төмен
мөлшері
– 19 450 теңге;
3) зейнетақының ең
төмен мөлшерi – 46 302
теңге;
4) жәрдемақыларды
және өзге де әлеуметтiк
төлемдердi есептеу,
сондай-ақ Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
айыппұл санкцияларын,
салықтарды және басқа
да төлемдердi қолдану
үшiн айлық есептiк
көрсеткiш – 3 063
теңге;

Жобаның 9-бабының 1)
Қаржы және бюджет комитеті
тармақшасындағы «42 500»
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
деген цифрлар «60 000» 1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
деген
цифрлармен жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
ауыстырылсын.
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына сәйкес 2022 жылғы 1
қаңтардан бастап ең төменгі жалақы
42 500 теңгеден 60 000 теңгеге дейін
ұлғайтылды.
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Қабылданды

5) базалық әлеуметтiк
төлемдердiң
мөлшерлерiн есептеу
үшiн ең төмен күнкөрiс
деңгейiнiң шамасы – 36
018
теңге
болып
белгiленсiн.
4.

Жобаның 14-бабы

14-бап. 2022 жылға
Жобаның 14-бабында:
арналған
ағымдағы
мынадай
мазмұндағы
нысаналы
жаңа 18) тармақшамен
трансферттерді
толықтырылсын:
облыстық бюджеттерге,
«18)
азаматтық
республикалық маңызы қызметшілердің
бар
қалалардың, жекелеген санаттарының,
астананың
мемлекеттік
бюджет
бюджеттеріне:
қаражаты
есебінен
…
ұсталатын
ұйымдар
Жоқ
қызметкерлерінің,
қазыналық кәсіпорындар
Облыстық
қызметкерлерінің
бюджеттердің,
жалақысын көтеруге;»;
республикалық маңызы
бар қалалар, астана
екінші бөліктегі
«40»
бюджеттерінің
осы деген цифр «41» деген
баптың
бірінші цифрмен ауыстырылсын.
бөлігінің 14), 15) және
40) тармақшаларында
көрсетілген 2022 жылға
Тармақшалардың
тиісінше
арналған
ағымдағы нөмірленуі
өзгертілсін.
нысаналы
трансферттерді
пайдалану
тәртібі
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Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
жергілікті
атқарушы
органдарға
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
негізінде айқындалады.
5.

Жобаның 17-бабы

17-бап.
Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң 2022 жылға
арналған резервi 211
854 388 мың теңге
сомасында бекiтiлсiн.

Жобаның 17-бабындағы
Қаржы және бюджет комитеті
«211 854 388» деген
«Nur Otan» партиясының сайлауалды
цифрлар «169 960 409» бағдарламасының іс-шаралары мен
деген
цифрлармен Мемлекет
басшысының
ауыстырылсын.
тапсырмаларын
іске
асыруға
бағытталуына байланысты Үкімет
резервін азайту.

Қабылданды

6.

Жобаның 18-бабы

18-бап.
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
бастамаларына
2022 жылға арналған
резерв 215 000 000 мың
теңге
сомасында
бекiтiлсiн.

Жобаның 18-бабындағы
Қаржы және бюджет комитеті
«215 000 000» деген
Қазақстан
Республикасы
цифрлар
«71 603
761» Президентінің
2021
жылғы
1
деген
цифрлармен қыркүйектегі
Жолдауында
және
ауыстырылсын.
Мемлекет
басшысының
тапсырмаларында
көзделген
ісшараларды іске асыруға жұмсалуына
байланысты шығыстарды азайту.

Қабылданды

7.

4-санат
Сынып
Ішкі сынып

Трансферттердің
түсімдері
Төмен
тұрған
мемлекеттiк
басқару
органдарынан
алынатын трансферттер
Облыстық
бюджеттерден,
республикалық маңызы
бар
қалалардың

Кірістер
2022 жыл
+1 007 467 мың теңге
(«690 436 982» деген
цифрлар «691 444 449»
деген цифрлармен
ауыстырылсын)
2023 жыл
+1 030 099 мың теңге
(«490 670 924» деген
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Қаржы және бюджет комитеті
«Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
жер
қатынастарын дамыту мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасының 2021 жылғы 30
маусымдағы № 59-VII Заңына сəйкес
жерді пайдалану мен қорғауды
мемлекеттік бақылау функциясын

Қабылданды

бюджеттерінен
алынатын трансферттер
2022
жыл
690 436 982 мың теңге
2023
жыл
490 670 924 мың теңге
2024 жыл - 490 670
924 мың теңге

8.

01функционалдық
топ
101-әкімші

002-бағдарлама

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Әкімшілігі

цифрлар
«491 701 023» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2024 жыл
+1 037 995 мың теңге
(«490 670 924» деген
цифрлар
«491 708 919» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
II. Шығындар
2022 жыл
+ 65 167 мың теңге
(«533 105» деген цифрлар
«598 272» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Мемлекеттің ішкі және
сыртқы
саясатының
стратегиялық
аспектілерін
болжамды-талдамалық
қамтамасыз
ету
жөніндегі қызметтер
2022 жыл - 533 105
мың теңге
7

жергілікті
атқарушы
органдардан
орталық уəкілетті органның аумақтық
бөлімшелерін құра отырып, оның
ведомствосына қайтару бөлігінде.
Бұл норма 2022 жылғы 1 қаңтардан
бастап қолданысқа енгізіледі.

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

9.

01функционалдық
топ
101-әкімші

003-бағдарлама

10.

01функционалдық
топ
101-әкімші

007-бағдарлама

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Әкімшілігі
Архив қорының, баспа
басылымдарының
сақталуын қамтамасыз
ету және оларды
арнайы пайдалану
жөніндегі қызметтер
2022 жыл - 614 389
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Әкімшілігі

2022 жыл
+ 9 489 мың теңге
(«614 389» деген цифрлар
«623 878» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 51 338 мың теңге
(«660 011» деген цифрлар
«711 349» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

Орталық
коммуникациялар
қызметінің жұмысын
қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер
2022 жыл -

660 011
8

11.

12.

01функционалдық
топ

мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

106-әкімші

Адам
құқықтары
жөніндегі
ұлттық
орталық

001-бағдарлама

Адамның
және
азаматтың құқықтары
мен бостандықтарының
сақталуын
қадағалау
жөніндегі қызметтер

01функционалдық
топ

2022 жыл – 83 398
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

107-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Жоғары
Сот
Кеңесінің Аппараты

001-бағдарлама

Қазақстан
Республикасы Жоғары
Сот Кеңесінің қызметін
қамтамасыз
ету
жөнінде
көрсетілетін
қызметтер

2022 жыл
+ 861 мың теңге
(«83 398» деген цифрлар
«84 259» деген цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 1 488 мың теңге
(«324 168» деген цифрлар
«325 656» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

9

13.

01функционалдық
топ
108-әкімші

008-бағдарлама

14.

01функционалдық
топ
201-әкімші

001-бағдарлама

2022 жыл – 324 168
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан
Республикасы
Тұңғыш
Президентінің
Кеңсесі

2022 жыл
+ 164 733 мың теңге
(«1 206 922» деген
цифрлар «1 371 655»
деген цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 162 980 мың теңге
(«92 181 841» деген
цифрлар
«92 344 821» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш Президенті –
Елбасы
кітапханасының
қызметін қамтамасыз
ету
жөніндегі
қызметтер
2022 жыл - 1 206 922
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігі
Қоғамдық
тәртіпті
қорғау және қоғамдық
10

қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету,
қылмыстық-атқару
жүйесі
саласындағы
мемлекеттік саясатты
айқындау және оның
іске
асырылуын
ұйымдастыру жөніндегі
қызметтер

15.

01функционалдық
топ
204-әкімші

001-бағдарлама

2022 жыл - 92 181 841
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы
министрлігі

істер

2022 жыл
+ 195 мың теңге
(«54 871 085» деген
цифрлар
«54 871 280» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 48 022 мың теңге
(«20 055 256» деген
цифрлар
«20 103 278» деген

Депутат
А. Құспан
Түркітілдес елдердің Парламенттік
Ассамблеясына (ТүркПА) ҚР-ның
2022
жылға
арналған
үлестік

Қабылданды

Сыртқы
саяси
қызметті
үйлестіру
жөніндегі қызметтер
2022 жыл – 54 871 085
мың теңге

16.

01функционалдық
топ
204-әкімші

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан

11

Республикасы Ішкі
істер министрлігі
017-бағдарлама

цифрлармен
ауыстырылсын)

Қазақстан
Республикасының
халықаралық
ұйымдарға, өзге де
халықаралық
және
басқа
органдарға
қатысуы
2022 жыл – 20 055 256
мың теңге

12

жарнасын 46 062 мың теңге сомасында
ұлғайту ұсынылады, ол ұйымның
жалпы бюджетінің өсуіне байланысты
90 317 еуроға баламалы, бұл барлық
қатысушы
елдер
жарналарының
пропорционалды түрде ұлғаюына
алып келеді.
ТүркПА бюджетінің ұлғаюы бірнеше
себептерге байланысты ұйымның
қызметін
қамтамасыз
ету
шығыстарының өсуіне байланысты.
Біріншіден, ТүркПА бюджеті 2013
жылдан бері өзгерген жоқ, бұл
жылдық инфляция 2% болған кезде
жинақтаушы
нәтижеге
әкелді.
Екіншіден, ұйым бюджетінде ұйым
қызметкерлерінің жалақысын 25%-ға
ұлғайту көзделген. Үшіншіден, тұрғын
үй-жайларды
жалдау
төлемдері
бойынша шығыстар (25%-ға) ұлғайды.
Бұдан басқа, ҰҚШҰ Парламенттік
Ассамблеясының
қызметін
қамтамасыз
етуге
Қазақстан
Республикасының үлестік жарнасын
350 мың рубль мөлшерінде ұлғайту
ұсынылады, бұл баламалы түрде 1 960
мың теңге. Ұйымның бюджетіне
Санкт-Петербург
қаласындағы
Хатшылық орналасқан үй-жайлар
үшін коммуналдық төлемдерді өтеу
және ынталандыру төлемдерін есептеу
мен ҰҚШҰ Жауапты хатшысының
еңбегіне ақы төлеу енгізілді. Бұдан

17.

01функционалдық
топ

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

207-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Экология, геология
және табиғи ресурстар
министрлігі
Экология,
геология
және табиғи ресурстар
саласындағы қызметті
үйлестіру
бойынша
көрсететін қызметтер

001-бағдарлама

18.

01функционалдық
топ

2022 жыл - 9 240 156
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

2022 жыл
+ 178 416 мың теңге
(«9 240 156» деген цифрлар
«9 418 572» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

2022 жыл
+ 7 223 мың теңге
(«8 981 705» деген цифрлар
13

басқа, 2021 жылға арналған бюджетті
қалыптастыру кезінде карантиндік
шектеулер және шетелде іс-шараларды
онлайн-форматта
өткізу
назарға
алынды. Алайда, шектеулердің алып
тасталуына және ішкі форматтағы ісшараларға
қатысуға
байланысты,
сондай-ақ авиациялық және теміржол
тасымалдарына арналған тарифтердің
55%-ға дейін өсуін ескере отырып,
ҰҚШҰ ПА қызметін қаржыландыруға
арналған шығыстарды ұлғайту талап
етіледі.
Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және

Қабылданды

Қабылданды

209-әкімші

001-бағдарлама

19.

01функционалдық
топ
209-әкімші

002-бағдарлама

20.

01функционалдық

Қазақстан
Республикасы
Ақпарат
қоғамдық
министрлігі

«8 988 928» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+ 59 371 мың теңге
(«3 919 396» деген
цифрлар
«3 978 767» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы

Қабылданды

жəне
даму

Ақпарат және қоғамдық
даму
саласындағы
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру
2022 жыл – 8 981 705
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан
Республикасы
Ақпарат
қоғамдық
министрлігі
Қоғамдық
саласындағы
мемлекеттік
іске асыру

жəне
даму
келісім
саясатты

2022 жыл – 3 919 396
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк

+

2022 жыл
27 601 мың теңге
14

топ

көрсетілетін қызметтер

211-әкімші

Қазақстан
Республикасы Сауда
және
интеграция
министрлігі

001-бағдарлама

Ішкі жəне сыртқы
сауда
саясаты,
халықаралық
экономикалық
интеграция,
тұтынушылардың
құқықтарын
қорғау,
техникалық
реттеу,
стандарттау
жəне
өлшем
бірлігін
қамтамасыз
ету,
шикізаттық
емес
экспортты дамыту жəне
ілгерілету
саласында
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру
және
іске асыру

(«4 757 719» деген цифрлар
«4 785 320» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл – 4 757 719
мың теңге
21.

01функционалдық
топ
217-әкімші

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан

+

2022 жыл
528 094 мың теңге
(«79 459 437» деген
цифрлар
«79 987 531» деген
15

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына

Қабылданды

Республикасы Қаржы
министрлiгi
001-бағдарлама

цифрлармен
ауыстырылсын)

Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
- 23 173 мың теңге
(«79 459 437»
«79 436 264» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Депутат
А.Рау
001
«Бюджеттік
жоспарлауды,
мемлекеттік бюджетті атқаруды және
оның
атқарылуын
бақылауды
қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін
қызметтер» деген бағдарламада Қытай
Халық Республикасының үкіметтік
жеңілдікті қарызы шеңберінде ЕАЭО
шекарасындағы өткізу пункттерін
реконструкциялауды
техникалық
қадағалау қызметтерін сатып алуға
қайта бөлу үшін 2022 жылы – 23 173
мың теңгеге, 2023 жылы – 142 037
мың теңгеге, 2024 жылы – 139 124
мың теңгеге негізгі құралдарды күтіпұстау, оларға техникалық қызмет
көрсету
бойынша
ағымдағы

Бюджеттік
жоспарлауды,
мемлекеттік бюджетті
атқаруды және оның
атқарылуын бақылауды
қамтамасыз
ету
бойынша көрсетілетін
қызметтер
2022 жыл – 79 459 437
мың теңге

22.

01функционалдық
топ

Жалпы сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

217-әкімші

Қазақстан
Республикасы Қаржы
министрлiгi

001-бағдарлама

«Бюджеттік
жоспарлауды,
мемлекеттік бюджетті
атқаруды және оның
атқарылуын бақылауды
қамтамасыз
ету
бойынша көрсетілетін
қызметтер»
2022 жыл – 79 459 437

2023 жыл
- 142 037 мың теңге
(«77 265 098» деген
цифрлар
«77 123 061» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2024 жыл
- 139 124 мың теңге
(«78 956 509» деген
16

Қабылданды

23.

01функционалдық
топ

мың теңге.
2023 жыл – 77 265 098
мың теңге.
2024 жыл – 78 956 509
мың теңге.
Жалпы сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

217-әкімші

Қазақстан
Республикасы Қаржы
министрлiгi

205-бағдарлама

Шекарадағы
өткізу
пункттерін жаңғырту
және
техникалық
жарақтандыру
2022 жыл – 32 103 524
мың теңге.
2023 жыл – 22 406 125
мың теңге.
2024 жыл – 1 108 588
мың теңге.

цифрлар
«78 817 385» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

шығыстарды азайту.

2022 жыл
+ 23 173 мың теңге
(«32 103 524» деген
цифрлар
«32 126 697» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Депутат
А.Рау
ЕАЭО кедендік шекарасындағы
өткізу пункттерін жаңғырту жөніндегі
жоба Қазақстан Республикасы мен
Қытай
Халық
Республикасының
Үкіметтері арасындағы 07.06.2018 ж.
Негіздемелік келісімнің негізінде іске
асырылады, сондай-ақ «Nur Otan»
партиясының
сайлауалды
бағдарламасының
«Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
іс-қимыл»
бөліміндегі іс-шаралар жоспарында
көзделген
(308-тармақ:
«100%
электрондық
кедендік
декларациялауды, басым транзиттік
бағыттар бойынша кеден пункттерін
жаңғырту мен автоматтандыруды,
кедендік ресімдеу уақытын 5 есеге
қысқартуды қамтамасыз ету»).
Құрылыс саласындағы заңнамаға
сәйкес
құрылыс-монтаждау
жұмыстарын жүргізу міндетті түрде
техникалық
қадағалаумен
сүйемелденуі тиіс.
Осыған
байланысты,
205
«Шекарадағы
өткізу
пункттерін
жаңғырту
және
техникалық

2023 жыл
+ 142 037 мың теңге
(«22 406 125» деген
цифрлар
«22 548 162» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2024 жыл
+ 139 124 мың теңге
(«1 108 588» деген цифрлар
«1 247 712» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

17

Қабылданды

жарақтандыру»
бағдарламасы
бойынша
техникалық
қадағалау
қызметтерін
сатып
алу
үшін
қаржыландыруды 2022 жылы 23 173
мың теңгеге, 2023 жылы – 142 037
мың теңгеге, 2024 жылы – 139 124
мың
теңгеге
ұлғайту
қажет.
Техникалық
қадағалау
жөніндегі
инжинирингтік
көрсетілетін
қызметтерді сатып алуға қаражаттың
уақтылы бөлінбеуі жобаны іске
асырудың бұзылуына әкелуі мүмкін.

24.

01функционалдық
топ

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

223-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Цифрлық
даму,
инновациялар
және
аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі

001-бағдарлама

Цифрландыру,
инновациялар,
аэроғарыш
және
электрондық өнеркәсіп,
ақпараттандыру және
байланыс саласындағы

2022 жыл
+28 031 мың теңге
(«2 744 083» деген цифрлар
«2 772 114» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

18

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

ақпараттық қауіпсіздік
(киберқауіпсіздік),
топография-геодезия
және
картография
саласындағы
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру
және
іске асыру

25.

01функционалдық
топ
225-әкімші

26.

2022 жыл – 2 744 083
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан
Республикасы Білім
және
ғылым
министрлігі

217-бағдарлама

Ғылымды дамыту

01функционалдық
топ

2022 жыл – 54 350 755
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

241-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Энергетика
министрлігі

2022 жыл
+29 065 мың теңге
(«54 350 755» деген
цифрлар
«54 379 820» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+28 531 мың теңге
(«3 303 875» деген цифрлар
«3 332 406» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

19

001-бағдарлама

27.

01функционалдық
топ

Энергетика,
атом
энергиясы, мұнай-газ
және
мұнай-химия
өнеркәсібі саласындағы
қызметті
үйлестіру
жөніндегі көрсетілетін
қызметтер
2022 жыл – 3 303 875
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

243-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
экономика
министрлігі

001-бағдарлама

Инвестициялар тарту
жөніндегі мемлекеттік
саясатты
қалыптастыру,
экономикалық саясатты
дамыту, табиғи
монополиялар
субъектілерінің
қызметін peттеу,
өңірлік даму және
кәсіпкерлікті дамыту
саласындағы қызметті
үйлестіру бойынша
көрсетілетін қызметтер

2022 жыл
+49 988 мың теңге
(«6 662 690» деген цифрлар
«6 712 678» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

20

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл – 6 662 690
мың теңге
28.

01функционалдық
топ

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

249-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Индустрия
жəне
инфрақұрылымдық
даму министрлігі

001-бағдарлама

Өнеркәсіп, қорғаныс
өнеркәсібі,
бірыңғай
әскери-техникалық
саясатты және әскеритехникалық
ынтымақтастықты
жүргізуге
қатысу,
қорғаныстық
тапсырысты
қалыптастыру,
орналастыру
және
орындау саласындағы
басшылық,
индустриялық саясатты
қалыптастыру,
инфрақұрылымды және
бәсекелестік нарықты,
көлік
және
коммуникацияны,
құрылыс, тұрғын үй-

2022 жыл
+96 065 мың теңге
(«9 373 664» деген цифрлар
«9 469 729» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

21

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

коммуналдық
шаруашылығын
дамыту
саласындағы
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру
және
іске асыру

29.

01функционалдық
топ

2022 жыл – 9 373 664
мың теңге
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

406-әкімші

Республикалық
бюджеттiң
атқарылуын бақылау
жөнiндегi
есеп
комитетi

001-бағдарлама

Республикалық
бюджеттің атқарылуын
бақылауды қамтамасыз
ету жөніндегі
қызметтер

2022 жыл
+9 225 мың теңге
(«2 174 258» деген цифрлар
«2 183 483» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+21 275 мың теңге
(«3 578 671» деген цифрлар
«3 599 946» деген
цифрлармен

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына

Қабылданды

2022 жыл – 2 174 258
мың теңге
30.

01функционалдық
топ
608-әкімші

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан

22

Республикасы
Мемлекеттiк қызмет
iстерi агенттiгi
001-бағдарлама

ауыстырылсын)

Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+108 495 мың теңге
(«10 216 672» деген
цифрлар
«10 325 167» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Мемлекеттік
қызмет
саласындағы бірыңғай
мемлекеттiк саясатты
қалыптастыру
және
іске асыру
2022 жыл – 3 578 671
мың теңге

31.

01функционалдық
топ

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

626-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Стратегиялық
жоспарлау
және
реформалар агенттігі

001-бағдарлама

Реформаларды
қалыптастыруға және
тиімді іске асыруға
жәрдемдесу бойынша
көрсетілетін қызметтер,
стратегиялық
жоспарлау, мемлекеттік
статистикалық қызмет
салаларында
мемлекеттік саясатты
23

Қабылданды

жүзеге
асыру,
мемлекеттік
басқару
жүйесі
мен
квазимемлекеттік
секторды жетілдіруге
қатысу
2022 жыл – 10 216 672
мың теңге
32.

01функционалдық
топ

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

627-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Бәсекелестікті қорғау
және дамыту агенттігі

001-бағдарлама

Бәсекелестікті қорғау
және
монополистік
қызметті
шектеу
саласындағы
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру
жөніндегі
уәкілетті
органның
қызметін
қамтамасыз ету

2022 жыл
+14 819 мың теңге
(«1 680 277» деген цифрлар
«1 695 096» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл – 1 680 277
мың теңге
33.

01

Жалпы

сипаттағы

2022 жыл

Қаржы және бюджет комитеті
24

Қабылданды

функционалдық
топ

мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

628-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Қаржылық
мониторинг агенттігі

001-бағдарлама

+ 44 818 мың теңге
(«17 452 081» деген
цифрлар
«17 496 899» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+ 2 884 мың теңге
(«413 370» деген цифрлар
«416254» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы
іс-қимылды,
экономикалық
және
қаржылық
құқық
бұзушылықтарға қарсы
күресті қамтамасыз ету
бойынша көрсетілетін
қызметтер
2022 жыл – 17 452 081
мың теңге

34.

01функционалдық
топ
637-әкімші

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан
Республикасы
Конституциялық
Кеңесінің Аппараты

25

Қабылданды

001-бағдарлама

Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
республика аумағында
жоғары
тұруын
қамтамасыз ету
2022 жыл – 413 370
мың теңге.

35.

01функционалдық
топ

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер

690-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Орталық
сайлау
комиссиясы

001-бағдарлама

Сайлау
ұйымдастыру

2022 жыл
+ 1 985 мың теңге
(«828 267» деген цифрлар
«830 252» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 3 155 мың теңге
(«13 077 768» деген
цифрлар
«13 080 923» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта

Қабылданды

өткізуді

2022 жыл – 828 267
мың теңге
36.

01функционалдық
топ
693-әкімші

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Материалдықтехникалық
қамтамасыз
басқармасы

ету
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001-бағдарлама

есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қазақстан
Республикасы
Парламентінің
қызметін қамтамасыз
ету
жөніндегі
қызметтер
2022 жыл – 13 077 768
мың теңге

37.

01функционалдық
топ
693-әкімші

001-бағдарлама

Жалпы
сипаттағы
мемлекеттiк
көрсетілетін қызметтер
Материалдықтехникалық
қамтамасыз
басқармасы

ету

2022 жыл
+ 701 581 мың теңге
(«13 077 768» деген
цифрлар
«13 779 349» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

ҚазРДКИ-дің
техникалық
қорытындысы
негізінде
жабық
гараждың А блогы ғимаратының 3
және
4
қабаттарының
тірек
конструкцияларын күшейту бойынша
құрылыс-монтаждау жұмыстары.
Байланыс қызметтері, Windows 10
Pro операциялық жүйелеріне 250
лицензия,
Windous
office
2019
операциялық
жүйелеріне
250
лицензия, Windous Server 2019-ға 20
лицензия сатып алу. Cisco дауыстық
шлюзі маршрутизаторының 1 бірлігін
сатып алу. Үздіксіз қоректендіру көзін
сатып алу, серверлік үй-жайларға
арналған кондиционерлерді кезеңкезеңімен ауыстыру және өзге де
ағымдағы шығыстар.

Қабылданды

2022 жыл
+ 120 005 мың теңге
(«13 559 538» деген

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және

Қабылданды

Қазақстан
Республикасы
Парламентінің
қызметін қамтамасыз
ету
жөніндегі
қызметтер
2022 жыл – 13 077 768
мың теңге

38.

02функционалдық
топ

Қорғаныс

27

202-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгi

001-бағдарлама

Табиғи
және
техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың
алдын алу және оларды
жою,
өнеркәсіптік
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік саясатты
айқындау және оның
іске
асырылуын
ұйымдастыру,
мемлекеттік
материалдық резервті
қалыптастыру
және
іске асыру бойынша
көрсетілетін қызметтер

цифрлар
«13 679 543» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+ 1 183 548 мың теңге
(«59 519 245» деген
цифрлар
«60 702 793» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген

2022 жыл – 13 559 538
мың теңге
39.

02функционалдық
топ
202-әкімші

Қорғаныс

Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар

28

Қабылданды

санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

министрлiгi
002-бағдарлама

Табиғи
және
техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың
алдын алу және жою
саласындағы қызметті
ұйымдастыру
2022 жыл – 59 519 245
мың теңге

40.

02функционалдық
топ
208-әкімші

047-бағдарлама

Қорғаныс

Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгi

2022 жыл
+ 4 370 425 мың теңге
(«430 110 099» деген
цифрлар
«434 480 524» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қазақстан
Республикасы Қарулы
Күштерінің
жауынгерлік,
жұмылдыру
дайындығын
қамтамасыз ету

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл – 430 110 099
мың теңге
41.

03-

Қоғамдық тәртіп,

2022 жыл

Қаржы және бюджет комитеті
29

Қабылданды

функционалдық
топ

қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі

104-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Премьер-Министрiнiң
Кеңсесi

003-бағдарлама

Мемлекеттік
мекемелерді
фельдъегерлік
байланыспен
қамтамасыз
ету
жөніндегі қызметтер

+ 8 823 мың теңге
(«1 584 689» деген цифрлар
«1 593 512» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+ 149 636 мың теңге
(«152 721 633» деген
цифрлар
«152 871 269» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл - 1 584 689
мың теңге
42.

03функционалдық
топ
201-әкімші

076-бағдарлама

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі
Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігі
Қоғамдық
тәртіпті
сақтау және қоғамдық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету

30

Қабылданды

2022 жыл –152 721 633
мың теңге
43.

03функционалдық
топ

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі

201-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Ішкі
істер министрлігі

076-бағдарлама

Қоғамдық
тәртіпті
сақтау және қоғамдық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету
2022 жыл – 152 721 633
мың теңге

2022 жыл
+ 1 867 401 мың теңге
(«152 721 633» деген
цифрлар
«154 589 034» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2023 жыл
+ 2 359 883 мың теңге
(«143 642 666» деген
цифрлар
«146 002 549» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

2023 жыл – 143 642 666
мың теңге
44.

03функционалдық
топ

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі

201-әкімші

Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігі

077-бағдарлама

Қылмыстық-атқару

2022 жыл
+ 1 072 404 мың теңге
(«49 876 688» деген
цифрлар
«50 949 092» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
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Қаржы және бюджет комитеті
Өткен жылы Қордай ауданында
төтенше жағдай болды. Салдарын жою
және
қоғамдық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету бойынша қабылданған
шараларды ескере отырып, Полиция
басқармасы
Жамбыл
облысының
Қордай ауданында 150 адамды
(жобаның құны 2,8 млрд теңге) және
Сортөбе
ауылында
75
адамды
(жобаның құны 2,0 млрд теңге)
орналастырады. Қоғамдық тәртіпті
сақтау мәселесінің өзектілігін ескере
отырып,
осы
объектілердің
құрылысын бастау үшін 2022 жылға
1,9 млрд. теңге және 2023 жылға 2,4
млрд. теңге қажет.

Қабылданды

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

жүйесінің
қызметін
ұйымдастыру
2022 жыл – 49 876 688
мың теңге
45.

03функционалдық
топ
201-әкімші

078-бағдарлама

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі
Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігі

2022 жыл
+ 14 340 мың теңге
(«12 631 322» деген
цифрлар
«12 645 662» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+268 538 мың теңге
(«10 809 133» деген
цифрлар
«11 077 671» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

Ішкі
істер
органдарының жеделіздестіру қызметтерін
жүзеге асыру
2022 жыл – 12 631 322
мың теңге

46.

03функционалдық
топ

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі

221-әкімші

Қазақстан
Республикасы Әдiлет
министрлiгi

001-бағдарлама

Мемлекет

қызметін
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құқықтық
ету

қамтамасыз

2022 жыл – 10 809 133
мың теңге
47.

03функционалдық
топ

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі

221-әкімші

Қазақстан
Республикасы Әдiлет
министрлiгi

065-бағдарлама

Сот
сараптамалары
бойынша қызметтер

2022 жыл
+492 189 мың теңге
(«10 528 023» деген
цифрлар
«11 020 212» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+1 021 847 мың теңге
(«341 080 428» деген
цифрлар
«342 102 275» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл – 10 528 023
мың теңге
48.

03функционалдық
топ

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі

410-әкімші

Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
қауіпсіздік
комитеті

001-бағдарлама

Ұлттық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету
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2022 жыл – 341 080 428
мың теңге
49.

03функционалдық
топ
501-әкімші

001-бағдарлама

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі
Қазақстан
Республикасы
Жоғарғы Соты

2022 жыл
+450 832 мың теңге
(«55 914 577» деген
цифрлар
«56 365 409» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+706 067 мың теңге
(«38 140 816» деген
цифрлар
«38 846 883» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта

Қабылданды

Сот
органдарының
азаматтардың
және
ұйымдардың
құқықтарын,
бостандықтары
мен
заңды мүдделерін сотта
қорғауды қамтамасыз
етуі
2022 жыл – 55 914 577
мың теңге

50.

03функционалдық
топ
502-әкімші

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі
Қазақстан
Республикасы
прокуратурасы

Бас
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001-бағдарлама

есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қазақстан
Республикасында
заңдардың және заңға
тәуелді
актілердің
дәлме-дәл және бірізді
қолданылуына жоғары
қадағалауды
жүзеге
асыру
2022 жыл – 38 140 816
мың теңге

51.

03функционалдық
топ

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі

624-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл
агенттігі
(Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
қызмет)

001-бағдарлама

Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы
іс-қимыл
жөніндегі
бірыңғай
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру
және
іске асыру

2022 жыл
+180 430 мың теңге
(«14 323 842» деген
цифрлар
«14 504 272» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
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Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл – 14 323 842
мың теңге
52.

03функционалдық
топ
681-әкімші

001-бағдарлама

Қоғамдық
тәртіп,
қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару
қызметі
Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттік
қызметі

күзет

2022 жыл
+ 45 582 мың теңге
(«30 868 395» деген
цифрлар
«30 913 977» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 154 091мың теңге
(«11 655 128» деген
цифрлар
«11 809 219» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

Күзетілетін
адамдар
мен
объектілердің
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
2022 жыл – 30 868 395
мың теңге

53.

04функционалдық
топ
201-әкімші

079-бағдарлама

Білім беру

Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігі
Қазақстан
Республикасы
Ішкі
істер
министрлігінің
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кадрларын
оқыту,
біліктілігін
арттыру
және қайта даярлау
2022 жыл – 11 655 128
мың теңге
54.

04функционалдық
топ

Білім беру

202-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгi

003-бағдарлама

Қазақстан
Республикасы Төтенше
жағдайлар
министрлігінің
кадрларын
оқыту,
біліктілігін
арттыру
және қайта даярлау

2022 жыл
+ 16 459 мың теңге
(«1 921 739» деген цифрлар
«1 938 198» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 53 663 мың теңге
(«1 265 075» деген цифрлар
«1 318 738» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық

Қабылданды

2022 жыл – 1 921 739
мың теңге
55.

04функционалдық
топ
208-әкімші

Білім беру

Қазақстан
Республикасы
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қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Төтенше жағдайлар
министрлiгi
005-бағдарлама

Мамандандырылған
білім
беру
ұйымдарында
жалпы
білім беру
2022 жыл – 1 265 075
мың теңге

56.

04функционалдық
топ
208-әкімші
011 -бағдарлама

Білім беру

Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгi

2022 жыл
+ 120 974 мың теңге
(«14 426 437» деген
цифрлар
«14 547 411» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 13 055 мың теңге
(«1 575 367» деген цифрлар
«1 588 422» деген
цифрлармен

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына

Қабылданды

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
кәсіптік
білімі
бар
мамандар даярлау
2022 жыл – 14 426 437
мың теңге
57.

04функционалдық
топ

Білім беру

208-әкімші

Қазақстан
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Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгi
017-бағдарлама

ауыстырылсын)

Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+14 240 мың теңге
(«10 361 562» деген
цифрлар
«10 375 802» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Техникалық және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру
ұйымдарында
мамандар даярлау
2022 жыл – 1 575 367
мың теңге

58.

04функционалдық
топ

Білім беру

225-әкімші

Қазақстан
Республикасы Білім
және
ғылым
министрлігі

001-бағдарлама

Білім беру және ғылым
саласындағы
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру
және
іске асыру

Қабылданды

2022 жыл – 10 361 562
мың теңге
59.

04-

Білім беру

2022 жыл

Қаржы және бюджет комитеті
39

Қабылданды

функционалдық
топ
225-әкімші

Қазақстан
Республикасы Білім
және
ғылым
министрлігі

098-бағдарлама

Мектепке
дейінгі
тәрбие мен білім беруге
қолжетімділікті
қамтамасыз ету

+17 393 мың теңге
(«145 251 336» деген
цифрлар
«145 268 729» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+201 432 мың теңге
(«1 129 952 888» деген
цифрлар
«1 130 154 320» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл – 145 251 336
мың теңге
60.

04функционалдық
топ

Білім беру

225-әкімші

Қазақстан
Республикасы Білім
және
ғылым
министрлігі

099-бағдарлама

Сапалы мектеп біліміне
қолжетімділікті
қамтамасыз ету

Қабылданды

2022 жыл –1 129
952 888 мың теңге
61.

04-

Білім беру

2022 жыл

Қаржы және бюджет комитеті
40

Қабылданды

функционалдық
топ
225-әкімші

Қазақстан
Республикасы Білім
және
ғылым
министрлігі

203-бағдарлама

Техникалық
және
кәсіптік
білімі
бар
кадрлармен қамтамасыз
ету

+1 043 мың теңге
(«58 967 325» деген
цифрлар
«58 968 368» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+167 248 мың теңге
(«372 313 455» деген
цифрлар
«372 480 703» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл – 58 967 325
мың теңге
62.

04функционалдық
топ

Білім беру

225-әкімші

Қазақстан
Республикасы Білім
және
ғылым
министрлігі

204-бағдарлама

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрлармен
қамтамасыз ету
2022 жыл – 372 313 455
мың теңге
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Қабылданды

63.

04функционалдық
топ
225-әкімші

229-бағдарлама

Білім беру

Қазақстан
Республикасы Білім
және
ғылым
министрлігі
Нұрсұлтан Назарбаев
Қорының «EL UMITI»
таланттарды анықтау
және
қолдау
бастамасын іске асыру
2022 жыл – 370 000
мың теңге
2023 жыл – 370 000
мың теңге
2024 жыл – 370 000
мың теңге.

2022 жыл
+ 260 024 мың теңге
(«370 000» деген цифрлар
«630 024» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2023 жыл
+ 260 024 мың теңге
(«370 000» деген цифрлар
«630 024» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2024 жыл
+ 260 024 мың теңге
(«370 000» деген цифрлар
«630 024» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
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Депутат
Д. Назарбаева
Жыл сайын 260 млн. теңге сомасында
қосымша қаражат бөлу қажет, оның
ішінде:
1) қолданыстағы 3 жобаға 194 млн.
теңге: Qabilet (112 млн. теңге), Елбасы
медалі (56 млн. теңге), Мың бала (26
млн. теңге).
2022 жылы «EL UMITI» жобалары
бойынша
қатысушыларды
қамту
артады
деп
күтілуде,
соның
салдарынан «Елбасы академиясы» КҚ
жүйелеріне жүктеме артады (Qabilet
бойынша
пайдаланушылардың
күтілетін саны 153 000-ға дейін,
Елбасы медалі бойынша 204 000-ға
дейін, Мың бала бойынша 410 500-ге
дейін).
Осыған
байланысты
жоба
платформаларының істен шықпауын
және үздіксіз жұмысын қамтамасыз
ету қажет. Қосымша шығыстар
виртуалды инфрақұрылымды (бұлтты
шешімдерді) жалға алуға, серверлік
жабдықты
әкімшілендіруге,
Callорталық қызметтеріне және СМСжіберілімдерге
(қатысушыларды
тіркеу үшін) бағытталатын болады.
2) «Smart Ustaz» жаңа жобасына 66
млн.теңге.
Бұл
шығындар
педагогикалық
құрамның құзыреттілігінің сапасын

Қабылданды

арттыру
бойынша
жобаны
әдіснамалық қамтамасыз етуге және
жобаны
автоматтандыруға
бағытталатын болады.
Жобаны іске асыру еліміздің барлық
мұғалімдерін онлайн форматта (Веб
және мобильді қосымша форматында
24/7 қолжетімді) біріктіретін алаң
жасайды.
Мұғалімдердің сыни ойлауы мен
коммуникациясын дамытуға ықпал
ететін оқыту бағдарламалары (soft
skills) енгізіледі.
Жобаны іске асыру «Ел Үміті»
бастамасын
орындаудан
мультипликациялық әсерді күшейтуге
мүмкіндік береді, өйткені бастаманың
нысаналы аудиториясын кеңейтеді.
64.

04функционалдық
топ

Білім беру

240-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігі

005 -бағдарлама

Мәдениеттегі
және
өнердегі
дарынды
балаларды оқыту және
тәрбиелеу

2022 жыл
+47 382 мың теңге
(«2 335 118» деген цифрлар
«2 382 500» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
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Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл – 2 335 118
мың теңге
65.

04функционалдық
топ

Білім беру

240-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігі

006-бағдарлама

Мәдениет пен өнер
саласындағы
техникалық, кәсіптік,
орта білімнен кейінгі
білім
беру
ұйымдарында
мамандар даярлау және
білім
алушыларға
әлеуметтік
қолдау
көрсету

2022 жыл
+68 309 мың теңге
(«2 395 223» деген цифрлар
«2 463 532» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+201 845 мың теңге
(«25 701 655» деген
цифрлар
«25 903 500» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген

Қабылданды

2022 жыл – 2 395 223
мың теңге
66.

04функционалдық
топ
240-әкімші

Білім беру

Қазақстан
Республикасы
Мәдениет және спорт
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санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

министрлігі
038-бағдарлама

Спорттағы
дарынды
балаларды оқыту және
тәрбиелеу
2022 жыл – 25 701 655
мың теңге

67.

04функционалдық
топ
240-әкімші

041-бағдарлама

Білім беру

Қазақстан
Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігі
Мәдениет
саласында
даярлау

2022 жыл
+996 351 мың теңге
(«12 884 486» деген
цифрлар
«13 880 837» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+50 393 мың теңге
(«428 458» деген цифрлар
«478 851» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта

Қабылданды

пен өнер
кадрлар

2022 жыл – 12 884 486
мың теңге
68.

04функционалдық
топ
501-әкімші

Білім беру

Қазақстан
Республикасы
Жоғарғы Соты
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017-бағдарлама

Сот
кадрларына
жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беруді
ұйымдастыру, оларды
қайта даярлау және
біліктілігін арттыру

есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл – 428 458
мың теңге
69.

04функционалдық
топ

Білім беру

502-әкімші

Қазақстан
Республикасы
прокуратурасы

018-бағдарлама

Құқық қорғау
органдары
қызметкерлерінің
кәсіби деңгейін
жоғарылату және
жоғары білімнен
кейінгі білім беру

Бас

2022 жыл
+17 420 мың теңге
(«2 595 043» деген цифрлар
«2 612 463» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+93 085 мың теңге
(«1 394 696» деген цифрлар
«1 487 781» деген

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің

Қабылданды

2022 жыл – 2 595 043
мың теңге
70.

04функционалдық
топ

Білім беру

46

71.

608-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттiк қызмет
iстерi агенттiгi

013-бағдарлама

Мемлекеттік
қызметшілерді даярлау,
қайта даярлау және
олардың
біліктілігін
арттыру
бойынша
көрсетілетін қызметтер

05функционалдық
топ
201-әкімші

014-бағдарлама

2022 жыл – 1 394 696
мың теңге
Денсаулық сақтау

Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігі

цифрлармен
ауыстырылсын)

берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+ 192 168 мың теңге
(«6 555 262» деген цифрлар
«6 747 430» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Әскери қызметшілерді,
құқық
қорғау
органдарының
қызметкерлерін және
олардың
отбасы
мүшелерін
емдеу
жөніндегі қызметтер
2022 жыл – 6 555 262
мың теңге
47

Қабылданды

72.

05функционалдық
топ
202-әкімші
004 -бағдарлама

Денсаулық сақтау

Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгi

2022 жыл
+ 107 226 мың теңге
(«2 393 279» деген цифрлар
«2 500 505» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 118 530 мың теңге
(«8 268 359» деген цифрлар
«8 386 889» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта

Қабылданды

Әскери қызметшілерді,
құқық
қорғау
органдарының
қызметкерлерін және
олардың
отбасы
мүшелерін емдеу және
төтенше жағдай кезінде
зардап
шеккендерге
медициналық
көмек
көрсету
жөніндегі
қызметтер
2022 жыл – 2 393 279
мың теңге
73.

05функционалдық
топ
208-әкімші

Денсаулық сақтау

Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгi
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008-бағдарлама

есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қарулы
Күштерді
медициналық
қамтамасыз ету
2022 жыл – 8 268 359
мың теңге

74.

05функционалдық
топ

Денсаулық сақтау

225-әкімші

Қазақстан
Республикасы Білім
және
ғылым
министрлігі

019-бағдарлама

Балаларды сауықтыру,
оңалту және олардың
демалысын
ұйымдастыру

2022 жыл
+67 930 мың теңге
(«1 108 420» деген цифрлар
«1 176 350» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+426 178 мың теңге
(«21 345 719» деген

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және

Қабылданды

2022 жыл – 1 108 420
мың теңге
75.

05функционалдық
топ

Денсаулық сақтау
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226-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық
сақтау
министрлігі

001-бағдарлама

Денсаулық
сақтау
саласындағы
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру

цифрлар
«21 771 897» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+6 912 мың теңге
(«50 032 550» деген
цифрлар
«50 039 462» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл – 21 345 719
мың теңге
76.

05функционалдық
топ

Денсаулық сақтау

226-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық
сақтау
министрлігі

053-бағдарлама

Арнайы медициналық
резервті
сақтауды
қамтамасыз ету және
денсаулық
сақтау
инфрақұрылымын
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Қабылданды

дамыту
2022 жыл – 50 032 550
мың теңге
77.

05функционалдық
топ
226-әкімші

067-бағдарлама

78.

06функционалдық
топ
213-әкімші

Денсаулық сақтау

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық
сақтау
министрлігі

2022 жыл
+135 668 мың теңге
(«1 236 235 493» деген
цифрлар
«1 236 371 161» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 75 862 мың теңге
(«6 969 325» деген цифрлар
«7 045 187» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген

Қабылданды

Тегін медициналық
көмектің кепілдік
берілген көлемін
қамтамасыз ету
2022 жыл – 1 236
235 493 мың теңге
Әлеуметтiк көмек және
әлеуметтiк
қамсыздандыру
Қазақстан
Республикасы Еңбек
және
халықты

51

әлеуметтiк
министрлiгi
001-бағдарлама

қорғау

санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Еңбек,
халықты
жұмыспен
қамту,
әлеуметтік қорғау және
көші-қон саласындағы
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру
2022 жыл – 6 969 325
мың теңге

79.

06функционалдық
топ

Әлеуметтiк көмек және
әлеуметтiк
қамсыздандыру

213-әкімші

Қазақстан
Республикасы Еңбек
және
халықты
әлеуметтiк
қорғау
министрлiгi

058-бағдарлама

Республикалық
деңгейде
халықты
әлеуметтік қорғау және
көмек көрсету, сондайақ әлеуметтік қорғау

2022 жыл
+ 2 858 400 мың теңге
(«33 725 976» деген
цифрлар
«36 584 376» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2023 жыл
+ 2 858 400 мың теңге
(«37 002 125» деген
цифрлар
«39 860 525» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
52

Қабылданды
Депутаттар
2022 жылға –
С.Симонов
1 000 000
мың
А. Бердалин
теңге.
Д. Еспаева
Ғ. Елеуов
З. Сүлейменова
Бүгінгі таңда Ақтөбе облысында
мүмкіндігі шектеулі 27 700 адам
тұрады, оның 4 361-сы балалар.
Облыста 3 әлеуметтік қызмет
көрсету орталығы жұмыс істейді, онда
603 мүгедек арнаулы әлеуметтік
қызмет
алады,
оның
100-і
психоневрологиялық аурулары бар
мүгедек балалар.

жүйесін жетілдіру және
инфрақұрылымды
дамыту

Сондай-ақ, әлеуметтік бөлімшелер
арқылы 583 мүгедек, оның ішінде 424
бала үйде қызмет алады.
Алайда, аталған субъектілер тек
арнаулы әлеуметтік қызметтерді ғана
көрсетеді (ҚР ЕХӘҚМ 2015 жылғы 26
наурыздағы №165 стандартына сәйкес
оңалту аталған қызметтерге кірмейді).
Бұл ретте облыста амбулаториялықемханалық ұйымдар мен балалар
стационарлары арасындағы аралық
сауықтыру буыны бола алатын
мүгедектерге
арналған
оңалту
орталығы жоқ.
Осыған
байланысты,
қалпына
келтіру-оңалту
көмегіне
мұқтаж
мүгедектер Нұр-Сұлтан және Алматы
қалаларында оңалту рәсімдерін алуға
мәжбүр, ол да көлік қызметтеріне
қосымша шығыстарды талап етеді.
Бүгінгі таңда Ақтөбе қаласында
құрылысқа арналған жер учаскесі
анықталды.
150 орындық оңалту орталығының
жалпы құны 6,1 млрд. теңгені
құрайды.
Жобалау-сметалық
АҚ
құжаттаманы
«ҚазҚСҒЗИ»
әзірлеген.
Жобаның
мемлекеттік

2022 жыл - 33 725 976
мың теңге.
2023 жыл - 37 002 125
мың теңге.
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сараптамасы
жергілікті
бюджет
есебінен жүргізілді, қорытынды а. ж. 2
қыркүйегінде алынды.
80.

06функционалдық
топ
213-әкімші

жаңа бағдарлама

Әлеуметтiк көмек және
Бюджеттік
әлеуметтiк
бағдарламаның
атауы
қамсыздандыру
мынадай
редакцияда
жазылсын:
Қазақстан
«Облыстық
Республикасы Еңбек бюджеттерге,
және
халықты республикалық маңызы
әлеуметтiк
қорғау бар
қалалардың,
министрлiгi
астананың бюджеттеріне
азаматтық
Жоқ.
қызметшілердің
жекелеген санаттарының,
мемлекеттік
бюджет
қаражаты
есебінен
ұсталатын
ұйымдар
қызметкерлерінің,
қазыналық кәсіпорындар
қызметкерлерінің
жалақысын
көтеруге
берілетін
ағымдағы
нысаналы трансферттер»

+

2022 жыл
120 029 127 мың теңге
54

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

(«0» деген цифрлар
«120 029 127» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
81.

07функционалдық
топ
249-әкімші
229-бағдарлама

Тұрғын
коммуналдық
шаруашылық

үй-

Қазақстан
Республикасы
Индустрия
жəне
инфрақұрылымдық
даму министрлігі

2022 жыл
+ 348 338 мың теңге
(«179 594 383» деген
цифрлар
«179 942 721» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Тұрғын
үйкоммуналдық дамудың
2020 – 2025 жылдарға
арналған «Нұрлы жер»
мемлекеттік
бағдарламасы
шеңберінде тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылық
саласындағы
ісшараларды іске асыру
2022 жыл - 179 594 383
55

Депутаттар
А.Рау
Е.Смышляева
А.Сапарова
С.Ақышев
Қостанай
облысы
Меңдіқара
ауданының Степановка ауылында
тарату желілері мен сумен жабдықтау
құрылыстарын
салу
Меңдіқара
ауданының «Nur Otan» партиясының
сайлауалды бағдарламасын іске асыру
жөніндегі Жол картасының 26тармағы шеңберінде жоспарланған.
Қаражаттың бөлінбеуі сайлауалды
бағдарламаның орындалмауына алып
келеді.

Қабылданды

мың теңге
82.

07функционалдық
топ

Тұрғын
коммуналдық
шаруашылық

үй-

249-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Индустрия
жəне
инфрақұрылымдық
даму министрлігі

229-бағдарлама

Тұрғын
үйкоммуналдық дамудың
2020 – 2025 жылдарға
арналған «Нұрлы жер»
мемлекеттік
бағдарламасы
шеңберінде тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылық
саласындағы
ісшараларды іске асыру

2022 жыл
+ 215 078 мың теңге
(«179 594 383» деген
цифрлар
«179 809 461» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Депутаттар
А.Рау
Е.Смышляева
А.Сапарова
С.Ақышев
Қостанай облысы Қарасу ауданының
4 ауылын сумен жабдықтау «Nur
Otan»
партиясының
сайлауалды
бағдарламасын іске асыру жөніндегі
Жол картасының 35-тармағына сәйкес
жоспарланған. Қаражаттың болмауы
сайлауалды бағдарлама тармағының
орындалмауына алып келеді.

Қабылданды

2022 жыл

Депутат

Қабылданды

2022 жыл - 179 594 383
мың теңге
83.

07-

Тұрғын

үй-
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функционалдық
топ

коммуналдық
шаруашылық

249-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Индустрия
жəне
инфрақұрылымдық
даму министрлігі

229-бағдарлама

Тұрғын
үйкоммуналдық дамудың
2020 – 2025 жылдарға
арналған «Нұрлы жер»
мемлекеттік
бағдарламасы
шеңберінде тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылық
саласындағы
ісшараларды іске асыру

+ 100 000 мың теңге
(«179 594 383» деген
цифрлар
«179 694 383» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

2022 жыл - 179 594 383
мың теңге
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А. Үйсімбаев
Ақмола облысы Сандықтау ауданы
Новоромановка
ауылындағы
су
құбыры желілерінің және сорғы
станцияларының
(ұңғымаларының)
құрылысы.
Ақмола облысы Сандықтау ауданы
Каменка ауылындағы су құбыры
желілерінің құрылысы.
2021 жылы облыстық бюджеттен
Каменка ауылында сметалық құны
496 743,0 мың теңге су құбыры
желілерінің құрылысын бастауға 47
549,8 мың теңге және Новоромановка
ауылында сметалық құны 180 224,192
мың теңге су құбыры желілері мен
сорғы
станцияларының
(ұңғымалардың) құрылысын бастауға
1 000,0 мың теңге сомасында қаражат
бөлінді.
2022-2024
жылдарға
арналған
республикалық бюджет жобасында
осы
объектілерге
республикалық
бюджеттен 2023 жылға 382 397 мың
теңге сомасында қаражат көзделген.
Осы
жобалардың
құрылысын
жалғастыру мақсатында 2022 жылы
100 000 мың теңге сомасында

шығыстарды көздеу ұсынылады.
84.

08функционалдық
топ
209-әкімші

003 -бағдарлама

2022 жыл
Депутаттар
+ 1 887 543 мың теңге
Д.Мыңбай
(«49 134 462» деген
М.Ерман
цифрлар «51 022 005» деген
2022 жылға арналған бюджет
Қазақстан
цифрлармен
жобасында «Евразия ОРТ» ЖШС-нің
Республикасы
ауыстырылсын)
меншікті бағдарламаларын шығаруға
арналған қаражат 2021 жылмен
Ақпарат
жəне
қоғамдық
даму
салыстырғанда 2 318 570 мың теңгеден
министрлігі
467 618 мың теңгеге дейін азайтылған.
Бұл
телеарнаны
өзінің
барлық
Мемлекеттік
танымал рейтингтік бағдарламаларын,
ақпараттық
саясатты
оның ішінде ақпараттық, әлеуметтіксаяси, танымдық бағдарламаларын
жүргізу
жабуға және тек жаңалықтар мен
фильмдер көрсетуге мәжбүр етеді.
2022 жыл
Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк

Қабылданды

2022 жыл - 49 134 462
мың теңге
85.

08функционалдық
топ
209-әкімші

Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк
Қазақстан
Республикасы
Ақпарат

жəне

2022 жыл
- 273 000 мың теңге
(«49 134 462» деген
цифрлар
«48 861 462» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
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Депутаттар
В.А. Ким
М.А. Ахметов
Е.С. Бейсенбаев
Ю.В. Жулин
Ю.В. Кучинская
Партияның
сайлауалды

Қабылданды

қоғамдық
министрлігі
003 -бағдарлама

Мемлекеттік
ақпараттық
жүргізу

даму

бағдарламасын іске асыру жөніндегі
Жол картасының 75-тармағында
жастар ұйымдарының жобаларына
және
еріктілер
қозғалысын
дамытуға
гранттарды
қаржыландыруды 1,5 есеге ұлғайту
көзделген.
2022
жылы
бұл
көрсеткіштің сомасы 2020 жылмен
салыстырғанда 1,2 есе өсуге тиіс (1
078 000 мың теңге).
Алайда, 004 және 007-бағдарламалар
бойынша
2022
жылы
жастар
бастамаларына қажеттілік 1 293 606
мың теңге болғанда тек 1 020 606 мың
теңге қарастырылған.

саясатты

2022 жыл – 49 134 462
мың теңге.

86.

08функционалдық
топ
209-әкімші

004-бағдарлама

Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк
Қазақстан
Республикасы
Ақпарат
қоғамдық
министрлігі

жəне
даму

2022 жыл
+ 179 088 мың теңге
(«834 136» деген цифрлар
«1 013 224» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Азаматтық қоғам
институттары мен
59

Депутаттар
В.А. Ким
М.А. Ахметов
Е.С. Бейсенбаев
Ю.В. Жулин
Ю.В. Кучинская
Партияның
сайлауалды
бағдарламасын іске асыру жөніндегі
Жол картасының 75-тармағында
жастар ұйымдарының жобаларына
және
еріктілер
қозғалысын
дамытуға
гранттарды

Қабылданды

мемлекеттің өзара
қарым-қатынасын
нығайтуды қамтамасыз
ету

қаржыландыруды 1,5 есеге ұлғайту
көзделген.
2022
жылы
бұл
көрсеткіштің сомасы 2020 жылмен
салыстырғанда 1,2 есе өсуге тиіс (1
078 000 мың теңге).
Алайда, 004 және 007-бағдарламалар
бойынша
2022
жылы
жастар
бастамаларына қажеттілік 1 293 606
мың теңге болғанда тек 1 020 606 мың
теңге қарастырылған.

2022 жыл – 834 136
мың теңге.

87.

08функционалдық
топ

209-әкімші

007-бағдарлама

Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк
Қазақстан
Республикасы
Ақпарат
қоғамдық
министрлігі

жəне
даму

2022 жыл
+ 93 912 мың теңге
(«854 654» деген цифрлар
«948 566» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Мемлекеттік
жастар
және отбасы саясатын
іске асыру
2022 жыл – 854 654
мың теңге
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Депутаттар
В.А. Ким
М.А. Ахметов
Е.С. Бейсенбаев
Ю.В. Жулин
Ю.В. Кучинская
Партияның
сайлауалды
бағдарламасын іске асыру жөніндегі
Жол картасының 75-тармағында
жастар ұйымдарының жобаларына
және
еріктілер
қозғалысын
дамытуға
гранттарды
қаржыландыруды 1,5 есеге ұлғайту
көзделген.
2022
жылы
бұл
көрсеткіштің сомасы 2020 жылмен
салыстырғанда 1,2 есе өсуге тиіс (1
078 000 мың теңге).

Қабылданды

Алайда, 004 және 007-бағдарламалар
бойынша
2022
жылы
жастар
бастамаларына қажеттілік 1 293 606
мың теңге болғанда тек 1 020 606 мың
теңге қарастырылған.
88.

08функционалдық
топ

Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк

240-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Мәдениет жəне спорт
министрлігі

051-бағдарлама

Туризмді
және
туристік
қызметті
дамытуды
ынталандыру

2022 жыл
- 1 773 728 мың теңге
(«2 386 476» деген цифрлар
«612 748» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

2022 жыл – 2 386 476
мың теңге
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Қаржы және бюджет комитеті
Есеп комитетінің ұсынымына сәйкес
051 «Туризмді және туристік қызметті
дамытуды ынталандыру» БП бойынша
1 773 728 мың теңге сомасында
туристік қызметтегі кәсіпкерлерді
ынталандыруға
бағытталған
шығыстардың бір бөлігін азайту.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша
жоспарланған шығыстар қаржылық
қызметтер операторы арқылы жеке
кәсіпкерлік субъектілерін қолдауға
бағытталғанын
ескере
отырып,
«Бизнестің жол картасы – 2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
осы шараны іске асыру мүмкіндігі
қарастырылуда.
Қаржыландыруға ұсынылып отырған
тәсіл
делдалдардың
(қаржы
агенттерінің) тізбегін қысқартуға және
қызмет
бағытына
қарамастан

Қабылданды

кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау
құралдары
бойынша
шығыстар
ағынын
біріздендіруге
мүмкіндік
береді.
89.

08функционалдық
топ

Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк

225-әкімші

Қазақстан
Республикасы Білім
және
ғылым
министрлігі

219-бағдарлама

Ғылыми-тарихи
құндылықтарға,
ғылыми-техникалық
және
ғылымипедагогикалық
ақпаратқа
қолжетімділікті
қамтамасыз ету

2022 жыл
+18 118 мың теңге
(«1 649 985» деген цифрлар
«1 668 103» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы

Қабылданды

2022 жыл – 1 649 985
мың теңге
90.

08функционалдық

Мәдениет,
туризм

спорт,
және

2022 жыл
+9 813 мың теңге
62

топ
240-әкімші

001 -бағдарлама

ақпараттық кеңістiк
Қазақстан
Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігі

(«1 739 296» деген цифрлар
«1 749 109» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+2 566 838 мың теңге
(«60 928 616» деген
цифрлар
«63 495 454» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Мәдениет, спорт және
туристік қызмет
саласындағы
мемлекеттік саясатты
қалыптастыру
2022 жыл – 1 739 296
мың теңге

91.

08функционалдық
топ

Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк

240-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігі

033-бағдарлама

Мәдениет және өнер
саласындағы
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Қабылданды

бәсекелестікті
жоғарылату,
қазақстандық мәдени
мұраны
сақтау,
зерделеу
мен
насихаттау және архив
ісінің іске асырылу
тиімділігін арттыру
2022 жыл – 60 928 616
мың теңге
92.

08функционалдық
топ
240-әкімші

033-бағдарлама

Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк
Қазақстан
Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігі
Мәдениет және өнер
саласындағы
бәсекелестікті
жоғарылату,
қазақстандық мәдени
мұраны
сақтау,
зерделеу
мен

2022 жыл
+ 581 812 мың теңге
(«60 928 616» деген
цифрлар
«61 510 428» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2023 жыл
+ 581 812 мың теңге
(«50 728 343» деген
цифрлар
«51 310 155» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
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Әлеуметтік-мәдени даму комитеті
Мемлекет басшысы биылғы жылғы 1
қыркүйектегі
Қазақстан
халқына
Жолдауында жыл сайын (2022 жылдан
2025
жылға
дейін)
мәдениет
саласындағы
азаматтық
қызметшілердің
жалақысын
орта
есеппен 20%-ға көтеруді тапсырды.
Алайда, «Астана Опера» мемлекеттік
опера және балет театры (бұдан әрі –
Театр) қызметкерлерінің жалақысын
ұлғайтуға қаражат қарастырылмаған,
себебі театрдың ұйымдық-құқықтық
нысаны - мемлекет 100% қатысатын
коммерциялық
емес
акционерлік
қоғам.

Қабылданды

насихаттау және архив
ісінің іске асырылу
тиімділігін арттыру
2022 жыл – 60 928 616
мың теңге.
2023 жыл – 50 728 343
мың теңге.
2024 жыл – 50 617 047
мың теңге.

93.

08функционалдық
топ

Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк

2024 жыл
+ 581 812 мың теңге
(«50 617 047» деген
цифрлар
«51 198 859» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Өздеріңіз білетіндей, өнер саласы
толықтай
өтелмейді,
сондықтан
«Мәдениет туралы» ҚРЗ 22-бабына
сәйкес азаматтарды мәдени өмір
саласына тарту үшін мемлекеттік
театрларға
бюджет
қаражатынан
Қазақстан Республикасының бюджет
заңнамасында белгіленген тәртіппен
халық үшін театр іс-шараларының
қолжетімділігін қамтамасыз етуге
байланысты шығындарды жабуға
бюджеттік субсидиялар бөлінеді. ҚР
Мәдениет және спорт министрінің
2015 жылғы 16 қарашадағы № 354
бұйрығына сәйкес Театр шығындарын
жабуға субсидиялар мөлшері 90%-ды
құрайды.
Еңбекақы төлеуді жыл сайын орта
есеппен
20%-ға
арттыруды
қамтамасыз ету мақсатында 2022-2024
жылдары Театрды субсидиялау үшін
МСМ-нің шығыстарын 581 812 мың
теңгеге ұлғайту ұсынылады.

2022 жыл
+41 134 мың теңге
(«1 153 794» деген цифрлар
«1 194 928» деген

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің

65

Қабылданды

240-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігі

035-бағдарлама

Бұқаралық
спортты
және спорттың ұлттық
түрлерін
дамытуды
қолдау

цифрлармен
ауыстырылсын)

берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+707 996 мың теңге
(«53 505 442» деген
цифрлар
«54 213 438» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл – 1 153 794
мың теңге
94.

08функционалдық
топ

Мәдениет,
спорт,
туризм
және
ақпараттық кеңістiк

240-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігі

036-бағдарлама

Жоғары
жетістіктер
спортын дамыту
2022 жыл – 53 505 442
мың теңге
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Қабылданды

95.

10функционалдық
топ

207-әкімші

037-бағдарлама

Ауыл, су, орман,
балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін
қорғау, жер
қатынастары
Қазақстан
Республикасы
Экология, геология
және табиғи ресурстар
министрлігі

Қоршаған
ортаның
сапасын тұрақтандыру
және жақсарту

2022 жыл
+ 3 728 433 мың теңге
(«3 739 897» деген цифрлар
«7 468 330» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2023 жыл
+ 4 728 432 мың теңге
(«0» деген цифрлар
«4 728 432» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2024 жыл
+ 4 728 433 мың теңге
(«0» деген цифрлар
«4 728 433» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

2022 жыл - 3 739 897
мың теңге
2023 жыл – 0 мың
теңге
2024 жыл – 0 мың
67

Қабылданды
Депутаттар
2023
жылға –
Е. Жаңбыршин
500 000 мың теңге;
Б. Мусабаев
2024 жылға – 500
«Қошқар-Ата» қалдық қоймасының І 000 мың теңге.
кезеңін қалпына келтіру (Маңғыстау
облысы).
2021
жылғы
22
қыркүйекте
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың
қатысуымен Маңғыстау облысының
әлеуметтік-экономикалық
дамуы
жөнінде кеңес өтті, онда Президент
Үкімет пен облыс әкімдігіне жергілікті
экологиялық проблемаларға, оның
ішінде
«Қошқар
Ата»
қалдық
қоймасына қатысты қалдық қоймасын
қайта жаңарту жұмыстарын үш жыл
мерзімде аяқтауды тапсырды.
Алайда, Парламенттің қарауына
келіп түскен «2022-2024 жылдарға
арналған
республикалық
бюджет
туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының жобасында «Қошқар Ата»
қалдық қоймасына қатысты тек бір
жылға, яғни 2022 жылға тиісті бюджет
қаражатын бөлу көзделген.
Осыған байланысты, «2022-2024
жылдарға арналған республикалық
бюджет туралы» заң жобасында

теңге

96.

10функционалдық
топ

Ауыл, су, орман,
балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін
қорғау, жер
қатынастары

207-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Экология, геология
және табиғи ресурстар
министрлігі

254-бағдарлама

Су ресурстарын тиімді
басқару

Мемлекет басшысының тапсырмасына
сәйкес 2022-2024 жылдарға арналған
қосымшада келтірілген кестеге сай
алдағы үш жылда жұмыстарды аяқтау
үшін «Қошқар Ата» қалдық қоймасын
рекультивациялау
«1-кезең»
бағдарламасы бойынша қалған 13 185
298 мың теңге бөлуді сұраймыз.
2022 жыл
+ 7 877 мың теңге
(«51 049 346» деген
цифрлар
«51 057 223» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

2022 жыл - 51 049 346
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Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

мың теңге
97.

10функционалдық
топ

Ауыл,
су,
орман,
балық шаруашылығы,
ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар
дүниесін
қорғау,
жер
қатынастары

207-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Экология, геология
және табиғи ресурстар
министрлігі

256 -бағдарлама

Орман ресурстары мен
жануарлар
әлемін
сақтау мен дамытуды
басқару,
қамтамасыз
ету

2022 жыл
+ 2 717 111 мың теңге
(«25 297 480» деген
цифрлар
«28 014 591» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
328 495 мың теңге

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы

Қабылданды

2022 жыл - 25 297 480
мың теңге
98.

10функционалдық

Ауыл,
су,
орман,
балық шаруашылығы,

+

69

топ

ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар
дүниесін
қорғау,
жер
қатынастары

212-әкімші

Қазақстан
Республикасы Ауыл
шаруашылығы
министрлiгi

001-бағдарлама

Ауыл
шаруашылығы
және жер ресурстарын
пайдалану саласындағы
жоспарлау,
реттеу,
басқару
жөніндегі
қызметтер

(«14 779 766» деген
цифрлар
«15 108 261» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

2022 жыл
+ 1 007 467 мың теңге
(«14 779 766» деген
цифрлар
«15 787 233» деген
цифрлармен

Депутат
А. Бердалин
Жергілікті атқарушы органдардан
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі
аумақтық бөлімшелер құра отырып,
Жер ресурстарын басқару комитетінің

2022 жыл – 14 779 766
мың теңге
99.

10функционалдық
топ

Ауыл,
су,
орман,
балық шаруашылығы,
ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар
дүниесін
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Қабылданды

қорғау,
қатынастары
212-әкімші

001-бағдарлама

100.

10функционалдық
топ

жер

Қазақстан
Республикасы Ауыл
шаруашылығы
министрлiгi
Ауыл
шаруашылығы
және жер ресурстарын
пайдалану саласындағы
жоспарлау,
реттеу,
басқару
жөніндегі
қызметтер
2022 жыл – 14 779 766
мың теңге.
2023 жыл – 12 650 144
мың теңге.
2024 жыл – 15 780 179
мың теңге
Ауыл,
су,
орман,
балық шаруашылығы,
ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар
дүниесін
қорғау,
жер

ауыстырылсын)
2023 жыл
+ 1 030 099 мың теңге
(«12 650 144» деген
цифрлар
«13 680 243» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2024 жыл
+ 1 037 995 мың теңге
(«15 780 179» деген
цифрлар
«16 818 174» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

2022 жыл
+ 231 561 мың теңге
(«24 890 664» деген
цифрлар
«25 122 225» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
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қарамағына 236
штат
бірлігін
қайтаруға байланысты 2022 - 2024
жылдарға
арналған шығыстарды
ұлғайту.
«Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне жер
қатынастарын дамыту мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан Республикасының 2021
жылғы 30 маусымдағы № 59-VII
Заңына сәйкес жердің пайдаланылуы
мен қорғалуын мемлекеттік бақылау
функцияларын жергілікті атқарушы
органдардан жерді пайдалану мен
қорғауды бақылау жөніндегі орталық
уәкілетті органның ведомствосына
қайтару бөлігінде өзгерістер енгізілді.

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

қатынастары
212-әкімші

Қазақстан
Республикасы Ауыл
шаруашылығы
министрлiгi

249-бағдарлама

Мал
шаруашылығын
дамыту үшін және мал
шаруашылығы өнiмiн
өндіруге,
өткізуге
жағдай жасау
2022 жыл – 24 890 664
мың теңге

101.

10функционалдық
топ

Ауыл,
су,
орман,
балық шаруашылығы,
ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар
дүниесін
қорғау,
жер
қатынастары

212-әкімші

Қазақстан
Республикасы Ауыл
шаруашылығы

2022 жыл
+ 700 364 мың теңге
(«11 208 184» деген
цифрлар
«11 908 548» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
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Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

министрлiгi
255 -бағдарлама

Өсімдік шаруашылығы
өнiмiн
өндіруді,
өткізуді дамыту үшін
жағдай жасау
2022 жыл – 11 208 184
мың теңге

102.

10функционалдық
топ

694-әкімші

007-бағдарлама

Ауыл,
су,
орман,
балық шаруашылығы,
ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтар,
қоршаған ортаны және
жануарлар
дүниесін
қорғау,
жер
қатынастары
Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
Басқармасы

2022 жыл
+ 162 151 мың теңге
(«1 138 414» деген
цифрлар
«1 300 565» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Іс

Ормандар
мен
жануарлар
дүниесін
күзету, қорғау, өсімін
молайту
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Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

103.

12функционалдық
топ
249-әкімші

092-бағдарлама

2022 жыл – 1 138 414
мың теңге
Көлiк
және
коммуникация

Қазақстан
Республикасы
Индустрия
жəне
инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Су көлігін және
инфрақұрылымын
ұстау, дамыту

2022 жыл
+676 630 мың теңге
(«15 908 305» деген
цифрлар
«16 584 935» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл
+ 1 166 мың теңге
(«399 664» деген цифрлар
«400 830» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта

Қабылданды

су

2022 жыл – 15 908 305
мың теңге

104.

13функционалдық
топ
204-әкімші

Басқалар

Қазақстан
Республикасы
Сыртқы
министрлігі

істер
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024-бағдарлама

105.

13функционалдық
топ
217-әкімші

010-бағдарлама

2022 жыл – 399 664
мың теңге
Басқалар

Қазақстан
Республикасы Қаржы
министрлiгi
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің резерві
2022 жыл – 211 854 388
мың теңге
2023 жыл – 238 498 439
мың теңге
2024 жыл – 177 559 470
мың теңге

106.

13функционалдық
топ
217-әкімші

есеппен 20 %-ға көтеруге.

Инвестицияларды тарту
жөнінде
мемлекеттік
саясатты іске асыру

Басқалар

Қазақстан

2022 жыл
- 41 893 979 мың теңге
(«211 854 388» деген
цифрлар «169 960 409»
деген цифрлармен
ауыстырылсын)
2023 жыл
- 4 969 371 мың теңге
(«238 498 439» деген
цифрлар «233 529 068»
деген цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
«Nur Otan» партиясының сайлауалды
бағдарламасының іс-шаралары мен
Мемлекет
басшысының
тапсырмаларын
іске
асыруға
бағытталуына байланысты Үкімет
резервін азайту.

Қабылданды

Қаржы және бюджет комитеті
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
бастамаларына
арналған резерв азайтылып, Мемлекет
басшысының
2021
жылғы
1

Қабылданды

2024 жыл
- 1 341 836 мың теңге
(«177 559 470» деген
цифрлар «176 217 634»
деген цифрлармен
ауыстырылсын)
2022 жыл
-143 396 239 мың теңге
(«215 000 000» деген
цифрлар
«71 603 761» деген
75

Республикасы Қаржы
министрлiгi
206-бағдарлама

цифрлармен
ауыстырылсын)

қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен
20
%-ға
көтеруге
бағытталсын.

2022 жыл
+ 38 000 004 мың теңге
(«88 855 746» деген
цифрлар
«126 855 750» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Экономикалық реформа және
өңірлік даму комитеті
Экология мәселелері және табиғат
пайдалану комитеті
Қаржы және бюджет комитеті
Әлеуметтік-мәдени даму комитеті
Халықаралық істер, қорғаныс және
қауіпсіздік комитеті
Заңнама және сот-құқықтық
реформа комитеті
Аграрлық мәселелер комитеті
«Nur Otan» партиясының «Өзгерістер
жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!»
атты сайлауалды бағдарламасын іске
асыру жөніндегі Жол картасының 274тармағының 2025 жылға қарай 3500
ауылды
жаңғыртуды
көздейтін
нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу
мақсатында.
Бұл
тапсырма
«Nur
Otan»
партиясының
сайлауалды

Қазақстан
Республикасы
Президентінің
бастамаларына
арналған резерв
2022 жыл – 215 000 000
мың теңге

107.

13функционалдық
топ

Басқалар

243-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
экономика
министрлiгi

082-бағдарлама

Өңірлерді дамытудың
2025 жылға дейінгі
мемлекеттік
бағдарламасы
шеңберінде
моноқалалар мен
өңірлерде іс-шараларды
іске асыру
2022 жыл - 88 855 746
мың теңге.
76

Қабылданды

бағдарламасына
енгізілді
және
партияның өңірлік бағдарламалары
мен
аумақтарды
дамыту
бағдарламаларында
декомпозицияланды.
2022 жылы «Ауыл - Ел бесігі»
жобасын іске асыруға жұмсалатын
қосымша
шығыстар
ауылдық
аумақтардың
әлеуметтік
және
инженерлік
инфрақұрылымын
жаңғыртуға және ауылдағы өмір
сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.
108.

13функционалдық
топ

Басқалар

243-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
экономика
министрлігі

202-бағдарлама

Құжаттамалардың
сақтандыру қорын құру
және сақтау бойынша
іс-шараларды іске
асыру

2022 жыл
+53 043 мың теңге
(«453 734» деген цифрлар
«506 777» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

Қаржы және бюджет комитеті
Мемлекет басшысының 2021 жылғы
1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және
жүйелі реформалар – ел өркендеуінің
берік негізі» атты Қазақстан халқына
Жолдауына
сәйкес
азаматтық
қызметшілердің
жекелеген
санаттарына берілетін жалақыны орта
есеппен 20 %-ға көтеруге.

Қабылданды

2022 жыл – 453 734
мың теңге
109.

07-

Тұрғын

үй-

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
2022 жыл
Қаржы және бюджет комитеті
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Қабылданды

функционалдық
топ

коммуналдық
шаруашылық

249-әкімші

Қазақстан
Республикасы
Индустрия
жəне
инфрақұрылымдық
даму министрлігі

224-бағдарлама

Облыстық
бюджеттерге,
республикалық маңызы
бар
қалалардың,
астананың
бюджеттеріне
жылумен,
сумен
жабдықтау және су
бұру
жүйелерін
реконструкциялау және
салу үшін кредит беру

- 5 342 096 мың теңге
(«9 796 088» деген цифрлар
«4 453 992» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

2022 жыл – 9 796 088
мың теңге.

110.

07-

Тұрғын

үй-

Есеп комитетінің ұсынымына сәйкес
224
«Облыстық
бюджеттерге,
республикалық
маңызы
бар
қалалардың, астананың бюджеттеріне
жылумен, сумен жабдықтау және су
бұру жүйелерін реконструкциялау
және салу үшін кредит беру» жобасы
бойынша 5 342 096 мың теңге
сомасында Қарағанды қаласындағы
№
11
сорғы
станциясын
реконструкциялай
отырып,
5павильоннан
Оңтүстік-Батыс
құрылысы қосылғанға дейін жылу
магистралін реконструкциялау жобасы
бойынша
шығыстарды
азайту,
өйткені жоба жобаны іске асыру
басталған
кезде
ЖСҚ-ның
қолданылу мерзімінің аяқталуына
байланысты инженерлік желілерді
реконструкциялауға бағытталмаған.
РБ жобасын қалыптастыру кезінде
өңір құжаттаманың ескіруіне жол
бермеу
мақсатында
жобаны
іске асыруды бастауды жоспарлады.
Алайда, құрылыс материалдарының
қымбаттауына
байланысты
Қарағанды
облысының
әкімдігі
жұмыстарды бастаған жоқ.
Бұл
ретте,
жобалау-сметалық
құжаттаманы түзету осы уақытқа
дейін аяқталған жоқ.
Депутаттар

2022 жыл
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Қабылданды

функционалдық
топ
249-әкімші

224-бағдарлама

коммуналдық
шаруашылық
Қазақстан
Республикасы
Индустрия
жəне
инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Облыстық
бюджеттерге,
республикалық маңызы
бар
қалалардың,
астананың
бюджеттеріне
жылумен,
сумен
жабдықтау және су
бұру
жүйелерін
реконструкциялау және
салу үшін кредит беру

+ 4 000 000 мың теңге
(«9 796 088» деген цифрлар
«13 796 088» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)
2023 жыл
+ 1 267 652 мың теңге
(«0» деген цифрлар
«1 267 652» деген
цифрлармен
ауыстырылсын)

2022 жыл - 9 796 088
мың теңге.
2023 жыл – 0 мың
теңге
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Г.Қ. Бижанова
А.Т. Қожахметов
Партияның
сайлауалды
бағдарламасын іске асыру жөніндегі
Жол картасының 245-тармағында
жылумен,
сумен
жабдықтау
және су бұру желілерінің тозуын
азайту көзделген. 2022 жылы бұл
көрсеткіш 2020 жылғы 55%-дан 51%ға дейін төмендеуге тиіс.
2022 жылға – 4 000 000 мың теңге,
оның ішінде:
- 1 519 598 мың теңге - Қарағанды
қаласының
Бобруйск көшесіндегі
үйлерді қоса отырып, ОН7-ден
ТК20ГШ
дейінгі
Ермеков
көшесіндегі
жылу
магистралін
реконструкциялау;
- 2 480 402 мың теңге – Қарағанды
қаласындағы
«2-зона»
сорғы
станциясынан Жаңа қала желілеріне
дейінгі
№
21
су
тартқышты
реконструкциялау.
2023 жылға – 1 267 652 мың теңге –
оның ішінде:
- 1 103 641 мың теңге – Қарағанды
шағын
қаласының
21-ші
ауданының №4 араластыру торабына
жылу желісін реконструкциялау;
- 164 011 мың теңге – Қарағанды
қаласындағы
«2-зона»
сорғы
станциясынан
Жаңа
қала
желілеріне
дейінгі
№
21
су

тарткышты
ЖСК-сы бар.

реконструкциялау.

Ескертпе: Зац жобасыныц жэне оган косымшаньщ мэйнш бюджет курылымына сэйкес кабылданган тузетулерге, сондай-ак «Кукыктык
актыер туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц талаптары нейзшде зац техникасыныц кагидаларына жэне эдеби тш нормаларына сэйкес
келйру кажет.

Каржы жэне бюджет комитетшщ торагасы

М. Кусайынов

